PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
PUTUSAN
Nomor : 06-K / PM.III-14 / AD / III / 2016
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
Pangkat / NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Iik Sugiarto.
Praka/31050788890783.
Tajurlis Simayon Kima Yonif 742/SWY.
Yonif 742/SWY.
Lumajang Jatim, 22 Juli 1983.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam.
Asrama Kompi Markas Yonif 742/SWY, Kelurahan
Sapta Marga, Kec. Cakra Negara, Kota Mataram
NTB.

Terdakwa ditahan oleh :
1. Danyonif 742/SWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal
21 September sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama
30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 9 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1
Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015.
3.
Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku
Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/22/XI/2015
tanggal 10 November 2015.
PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.
Membaca

:

Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram
15/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

Nomor : BP-19/A-

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/WIRA
BHAKTI selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 28 Januari
2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/II/2016 tanggal
24 Februari 2016.
3.

Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/06/PM.III-14/AD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.
/ b. Hakim ....... / b. Hakim, . . .
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b. Hakim
Ketua
Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/06/PM.III-14/AD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.
4.
Mendengar

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 05/II/2016
tanggal tanggal 24 Februari 2016, di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah
melakukan tindak pidana : “Perzinahan”, sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal
284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
c.

Mohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Brigadir
Polisi Yulianus Galang Prasetyo tanggal 8 September
2015.
2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan dari
Rumah Bersalin Tresna a.n. Natalia Widyanti Kalohu
tertanggal 30 November 2015.
3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan
dari Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram Nomor 5271KW-26052012-0002 tanggal 26 Agustus 2013 a.n.
Yulianus Galang Prasetyo dengan Sdri. Natalia Widyanti
Kalohu.
4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kawin dari Keuskupan
Denpasar No. 959/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n. Yulianus
Galang Prasetyo dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor :
5271022802130004 a.n. Yulianus Galang Prasetyo,
alamat tercantum Jl. Kaliandra AB No. 01 Lingkar
Pratama, Rt/Rw 006/290 Desa Pagutan Kota Mataram.
6) 1 (satu) lembar Photo hasil USG.
7) 1 (satu) lembar Photo berwarna Terdakwa dengan
Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
/ b. Hakim .......

/ Tetap, . . .
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Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2.
Pembelaan (pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang
diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2016 yang pada
pokoknya :
Mengenai pembuktian unsur yaitu menurut etika normatif dalam
sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pembuktian unsur
dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus
ini kita telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan
ketekunan Majelis Hakim yang berupaya membuktikan unsur delik
dan kemudian diperkuat oleh oditur Militer. Tetapi kami Penasihat
Hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan
sanggahan atas dakwaan/tuntutan Oditur Militer.
Kami yakin bahwa tanpa adanya keseimbangan antara
kepentingan hukum “anSich’ dengan kepentingan di dalam
penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui
Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing
berlomba menegakkan benang yang basah.
Bahwa dakwaan Oditur Militer di susun secara Alternatif, oditur
dengan keyakinannya hanya membuktikan Unsur-unsur tindak
pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama. Unsur-unsur delik yang
dirumuskan dalam dakwaan pertama sebagai berikut :
Unsur Kesatu
Unsur Kedua
Unsur Ketiga

: “seorang pria”.
: “Yang turut serta melakukan perbuatan zina”.
: “Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah
telah nikah”.

Dari keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan
para Saksi, serta petunjuk dan alat-alat bukti yang terungkap dalam
persidangan, maka selaku Tim Penasihat Hukum kami akan
menguraikan mengeni unsur-unsur delik yang akan kami jelaskan
sebagai berikut :
a. Unsur Ke-1 : “Seorang Pria”
Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Oditur
Militer dalam penguraian unsurnya karena memang pada
kenyataannya Terdakwa adalah seorang laki-laki WNI yang
berprofesi sebagai anggota TNI AD dengan Pangkat Praka NRP
3105078889078, sehingga kami tidak akan menguraikan lebih
lanjut.
b. Unsur Ke-2 : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina”.
Orang yang turut melakukan (medepleger) “turut melakukan”
dalam arti bersama-sama melakukan sedikitnya dua orang atau
/ b. Hakim .......

/ lebih, . . .
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lebih yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan
(medepleger) disini diminta bahwa kedua orang atau lebih ini
semuanya melakukan perbuatan pidana, jadi mereka
melakukan elemen peristiwa pidana itu.
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang
berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123),
mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda
yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan
tindak pidana, yaitu : kesatu, kerjasama yang disadari antara
para turut peaku, yang merupakan suatu kehendak bersama
diantara mereka, kedua, harus bersama-sama melaksanakan
kehendak itu.
Yang disebut dengan perzinahan atau biasa disebut zinah
menurut kamus Bahasa Indonesia adalah persetubuhan yang
dilakukan oleh bukan suami istri, menurut kamus islam zinah
artinya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar
perkawinan. Sedangkan menurut Purwadarminta, zina
merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti
besundal, bermukah dan bergendak.
Menurut KUHP, zina hanya dapat terjadi bila ada
persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah
kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan
dengan orang lain.
Dalam unsur ini, kami Penasihat Hukum tidak sependapat
dengan Oditur Militer, karena dalam perkara ini perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa bersama orang sipil, yakni Sdri.
Natalia Widyanti Kalohu (Saksi-2). Menurut ketentuan Pasal 198
ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika
terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk
kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada
peradilan umum), maka primus interpares yang berwenang
mengadili ialah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Para pelaku (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Hanya
jika menurut Menteri Pertahanan/Keamanan perkara itu harus
diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer. Dalam hal ini maka kami selaku Penasihat
Hukum Terdakwa akan menguraikan sendiri sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang
berdinas di Yonif 742/SWY sekarang dengan menyandang
pangkat Prajurit Kepala (Praka) sedangkan Sdri. Natalia
Widyanti Kalohu (Saksi-2) merupakan orang sipil yang
berprofesi sebagai ibu rumah tangga.
2.
Bahwa benar terungkap Faka di persidangan
berdasarkan keterangan Saksi-2 menerangkan bahwa
pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang
pertama pada bulan April tahun 2015 awalnya Terdakwa
datang ke rumah orang tua Saksi-2 sekitar pukul 12.00 Wita
/ b. Hakim ....... / kemudian, . . .
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kemudian antara Saksi-2 dan terdakwa ngobrol di teras
depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah, diruangan
tamu Saksi-2 mengajak untuk melakukan hubungan badan
layaknya suami istri, selanjutnya keduanya saling membuka
pakaian sendiri-sendiri dan terjadilah hubungan badan
layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2.
Seminggu kemudian antara Saksi-2 dengan Terdakwa
kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri
bertempat di rumah orang tua Saksi-2 dan kemudian pada
bulan Mei tahun 2015 kembali melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan terdakwa di tempat yang sama,
bahwa hubungan badan layaknya suami istri dengan
Terdakwa dilandasi atas dasar rasa cinta dan suka sama
suka tanpa adanya unsur paksaan dan Saksi-2 merasakan
kenikmatan yang puas.
3.
Bahwa benar Saksi-2 pernah curhat tentang keadaan
rumah tangganya, Saksi-2 mengatakan sudah tidak ada
kecocokan lagi dengan suaminya karena Saksi-1 sering
melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan
sedang mengurus proses perceraian dan sudah pisah
ranjang kurang lebih satu tahun sehingga saksi-2 tinggal
bersama Saksi-5 di BTN BHT Jl. Damai VII No. 3 Desa
Karang Bongkok Parampuan.
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 “Yang
turut serta melakukan perbuatan zina” tidak terpenuhi secara
sah dan meyakinkan.
c. Unsur Ke-3 : “Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah
telah nikah”.
Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui yang turut
bersalah telah nikah”adalah si pelaku mengetahui seorang
wanita yang turut melakukan zinah telah menikah sesuai
agamanya. Yang dimaksud menikah yaitu perkawinan yang
sah, perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masingmasing antara wanita dan pria.
Dalam unsur ini, kami Penasihat hukum sama sekali tidak
sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan sebagai
berikut :
1. Bahwa Saksi-2 pernah curhat tentang keadaan rumah
tangganya kepada Terdakwa, Saksi-2 mengatakan sudah tidak
ada kecocokan lagi dengan suaminya karena Saksi-1 sering
melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan
sedang mengurus proses perceraian dan sudah pisah ranjang
kurang lebih satu tahun sehingga Saksi-2 tinggal bersama
Saksi-5 di BTN BHT Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkok
Parampuan. Jadi menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum
Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak bisa
membedakan apakah status Saksi-2 itu masih istri sah dari
Saksi-1 atau tidak karena Saksi-2 sudah pisah ranjang selama
kurang lebih satu tahun.
/ b. Hakim ....... / 2. Bahwa, . . .
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2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram
tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 232/Pdt.G/2015/PN.Mtr yang
menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2012, di hadapan
pemuka agama Katholik, yang telah didaftarkan pada kantor
Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai kutipan Akta Perkawinan
Nomor 5271-KW-26052012-0002 tanggal 21 Mei 2012, putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Jadi status
Sdri. Natalia Widyanti Kolohu (saksi-2) sekarang statusnya
sudah janda dan bukan istri sah dari Sdr. Yulianus Galang
Prasetyo (Saksi-1).
Bahwa dengan demikian maka Unsur ke-3 “Secara terbuka
melanggar Kesusilaan” telah tidak terpenuhi secara sah dan
meyakinkan.
Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon
kiranya Majelis hakim berkenan untuk mempertimbangkan halhal sebagai berikut :
a. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan
Saksi-2 pernah curhat tentang keadaan rumah tangganya,
Saksi-2 mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan
suaminya karena Saksi-1 sering melakukan KDRT (Kekerasan
Dalam Rumah Tangga) dan sedang mengurus proses
perceraian dan sudah pisah ranjang kurang lebih satu tahun
sehingga saksi-2 tinggal bersama Saksi-5 di BTN BHT Jl.
Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkok Parampuan. Jadi
menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa,
Terdakwa tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan
apakah status Saksi-2 itu masih istri sah dari Saksi-1 atau tidak
karena Saksi-2 sudah pisah ranjang selama kurang lebih satu
tahun.
b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan
mengatakan bahwa jarang memberikan kebutuhan batin kepada
saksi-2, jadi pantas kalau Saksi-2 merasa kesepian dan kurang
diperhatikan karena hubungan rumah tangga seorang suami
tidak hanya memberikan kebutuhan lahir semata kebutuhan
batin juga harus diberikan, pantas saja ketika ketemu Terdakwa
Saksi-2 mengajak terlebih dahulu untuk melakukan hubungan
badan layaknya suami istri.
c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 (ibu dari Saksi-2)
yang pada pokoknya tidak hadir dipersidangan dan dibacakan
berdasarkan BAP dari penyidik yang intinya memberikan
keterangan pernikahan antara Sdri. Yulianus Galang Prasetyo
(Saksi-1) dengan Sdr. Natalia Widyanti Kolohu (Saksi-2)
didasarkan bukan atas rasa cinta akan tetapi Saksi-2 hamil atas
perbuatan dari Saksi-1 dan dikaruniai seorang anak laki-laki
bernama Sdr. Raden Dominilus Priyo Sri Raharjo dan hubungan
rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 tidak harmonis Saksi1 sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, sehingga
Saksi-2 sering pulang ke rumah Saksi-5 sambil menangis.
/ b. Hakim .......

/ d. Bahwa, . . .
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d. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya sebagai korban
permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dan Saksi-2.
Terdakwa datang pada saat yang tidak tepat karena Saksi-1
dan Saksi-2 sedang ada permasalahan dalam rumah tangga
mereka. Terdakwa hanya sebagai pelampiasan Saksi-2 semata,
akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi-2
Terdakwa tetap mau bertanggung jawab.
e. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram
tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor ; 232/Pdt.G/2015/PN.Mtr yang
menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan pada tanggal 16 mei 2012, di hadapan
pemuka Agama Katholik, yang telah didaftarkan pada kantor
Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai kutipan Akta Perkawinan
Nomor 5271-KW-26052012-0002 tanggal 21 Mei 2012, putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-undang 31
tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :
“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan
di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa
diputus bebas dari segala dakwaan”.
Selanjutnya dalam ayat 40 dinyatakan :
“Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau
diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang
dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi
di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, hakim memutus
perkara dikembalikan kepada Perwira Penyereh Perkara untuk
diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit”.
Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di
atas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Praka Iik
Sugiarto NRP 31050788890783 telah tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Barangsiapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
dalam perkara aquo telah tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka terhadap diri terdakwa harus diputus Bebas
dari segala Dakwaan.
Bahwa dengan demikian, maka kami mohon kepada Majelis
Hakim yang bersidang dalam perkara aquo berkenan
menjatuhkan putusan :
“Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan. Memulihkan
nama baik Terdakwa dalam pangkat dan jabatannya.
3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum
Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 26 Mei 2016
pada pokoknya menyatakan :
/ b. Hakim ....... / setelah, . . .
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Setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan yang
disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang
dibuktikan oleh Oditur dalam tuntutan khususnya pembuktian unsur
ke-2 “Yang turut serta melakukan perbuatan zina” dan usnur ke-3
“Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” yang
menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa dilakukan bersama orang sipil yang menurut ketentuan
Pasal 198 ayat (1) UU Np. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
jika terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada
peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan
umum), maka primus interpares yang berwenang mengadili ialah
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Para pelaku (sipil
bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer merupakan pengecualiannya. Hanya jika menurut Menteri
Pertahanan/Keamanan perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membedakan
apakah status Saksi-2 masih isteri sah dari Saksi-1 atau tidak karena
Saksi-2 sudah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun.
Kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan akan memberikan
tanggapan sebagai berikut :
1.
Bahwa Oditur dalam penuntutan dapat mengesampingkan
pelaku lain yang bukan menjadi kewenangan nya dan hal itu sesuai
dengan asas hukum dalam penuntutan “Opportinuniteit”.
2.
Bahwa seseorang harus dianggap tahu tentang sesuatu yang
sebelumnya dapat diperkirakan dengan akal pikiran normal bahwa
sesuatu yang dilakukan itu buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang
lain maupun bagi masyarakat. Sesuai asas “Fiksi Hukum” asas yang
menganggap bahwa semua orang tahu hukum sehingga sesuai asas
hukum tersebut seseorang tidak akan dibenarkan atau dimaafkan
dengan alasan tidak tahu atau belum mengetahui hukumnya kapan
diberlakukan.
Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas maka
pembuktian unsur ke-2 “Yang turut serta melakukan perbuatan zina”
dan unsur ke-3 “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah
nikah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah
dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan.
Sehubungan dengan tanggapan yang telah diuraikan di atas,
kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan
kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan
itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutkan itu adalah
meyakinkan.

/ b. Hakim .......

/ oleh, . . .
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Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alatalat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan
oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
Praka Iik Sugiarto, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang
diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dan mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak
pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 05/II/2016
tanggal
tanggal 24 Februari 2016, Terdakwa diajukan ke
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000
lima belas dan dalam bulan mei tahun 2000 lima belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 lima belas di BTN BHP Jl. Damai VII No.
3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec. Labuapi, Lobar, NTB atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :
“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pusdiklat Secata
Magetan Jatim Kodam V/Brawijaya selama kurang lebih 5 (lima)
bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri
selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Jawa
Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP
31050788890783 kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana
tepatnya di Yonif 742/SWY. Setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat terjadinya perkara ini
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY, dengan pangkat Praka.
b.
Bahwa Terdakwa yang masih berstatus bujangan kenal dengan
Sdri. Natalia Widyanti (Saksi-2) sejak bulan September 2009
bertempat di pusat perbelanjaan MGM Cakranegara, selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran. Pada bulan
Agustus 2010 Terdakwa berangkat penugasan ke perbatasan
RI/RDTL sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 putus dan
tidak ada komunikasi lagi.
c.
Bahwa setelah Terdakwa putus komunikasi dengan Saksi-2,
selanjutnya Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Brigadir
Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi-1) yang berlanjut ke
pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 di Gereja
Katolik Santa Maria Immaculata Mataram sesuai kutipan Akta
Perkawinan Nomor 5271-KW-26052012-0002 yang dikeluarkan pada
tanggal 26 Agustus 2013 di Mataram, dari pernikahan tersebut
dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Raden
Dominicus Priyo Sri Raharjo umur 3 (tiga) tahun.
/ b. Hakim .......
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d.
Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wita
bertempat di Indomaret Jl. Bung Karno Desa Pagutan, Terdakwa
bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 langsung ngobrol
tentang masalah keluarganya dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah
menikah dengan seorang anggota Polisi berpangkat Brigadir yang
bernama Sdr. Yulius Galang Prasetyo (Saksi-1) serta telah
mempunyai seorang anak laki-laki, kemudian saling bertukar nomor
HP dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk berkunjung ke rumah
orang tua Saksi-2 yaitu Sdri. Kristina Umiyati (Saksi-5). Setelah
pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi
sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab
selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 di rumah
Saksi-5 bertempat di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang
Bongkot Parampuan, Kec. Labuapi, Lobar NTB.
e.
Bahwa pada hari Minggu bulan April 2015 sekira pukul 12.00
Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di BTN BHP Jl.
Damai VII No.3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec. Labuapi,
Lobar NTB, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 berbincang-bincang di
teras rumah dan berlanjut ke ruang tamu. Bertempat di ruang tamu
tersebut dengan pintu terbuka lebar dan pagar tertutup tetapi tidak
dikunci, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 dan mendapat
respon dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka
pakaian masing-masing dan berhubungan badan layaknya suami istri
dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas
kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke
lubang vagina Saksi-2 setelah dirasakan masuk Terdakwa mulai
menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama
lima belas menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha
Saksi-2 dan Saksi-2 merangkul atau mencengkeram Terdakwa serta
mendesah.
f.
Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama
tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 pada tempat dan cara yang sama
kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari
Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 11.00 Wita dan hari
Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita. Pada
persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di
atas paha Saksi-2, sedangkan yang ketiga Terdakwa mengeluarkan
cairan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
g.
Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan terdakwa
memilih rang tamu sebagai tempat untuk melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 untuk menghindari
kecurigaan dari tetangga dan apabila ada tamu atau Saksi-5 yang
datang sehingga Terdakwa lebih cepat untuk menghindar atau purapura pergi ke kamar mandi.
h.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat ini Saksi-2 dalam keadaan
hamil 8-9 Minggu berdasarkan Photo hasil USG dan Surat
Keterangan Dokter Liliani O. Th. Damanik, SpOG, MARS dari Rumah
Bersalin Tresna tanggal 30 November 2015.

/ b. Hakim .......
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i.
Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 kemudian diketahui oleh Saksi-1
sejak Saksi-1 membaca BBM Saksi-2 yang berisi percakapan janji
untuk bertemu dengan Terdakwa dan pada tanggal 29 Agustus 2015
ada informasi dari Sdri. Ayu Assary Ratu Loli (Saksi-3) bahwa Saksi2 sering bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6
September 2015 bertempat di rumah Sdr. Serma Amandio Da Costa
(Saksi-4) yang telah dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-2
mengaku telah beberapa kali melakukan persetubuhan/hubungan
badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
j.
Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut,
Saksi-1 selaku suami saksi-2 merasa dirugikan dan menuntut agar
perbuatan Terdakwa diproses menurut hukum yang berlaku sesuai
dengan Surat Pengaduan dari saksi-1 tanggal 8 September 2015.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000
lima belas dan dalam bulan mei tahun 2000 lima belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2000 lima belas di BTN BHP Jl. Damai VII No.
3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec. Labuapi, Lobar, NTB atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa
kesusilaan”.

dengan

sengaja

dan

terbuka

melanggar

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut :
a.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pusdiklat Secata
Magetan Jatim Kodam V/Brawijaya selama kurang lebih 5 (lima)
bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri
selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Jawa
Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP
31050788890783 kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana
tepatnya di Yonif 742/SWY. Setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat terjadinya perkara ini
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY, dengan pangkat Praka.
b.
Bahwa Terdakwa yang masih berstatus bujangan kenal dengan
Sdri. Natalia Widyanti (Saksi-2) sejak bulan September 2009
bertempat di pusat perbelanjaan MGM Cakranegara, selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran. Pada bulan
Agustus 2010 Terdakwa berangkat penugasan ke perbatasan
RI/RDTL sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 putus dan
tidak ada komunikasi lagi.

/ b. Hakim ....... / c. Bahwa, . . .
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c.
Bahwa setelah Terdakwa putus komunikasi dengan Saksi-2,
selanjutnya Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Brigadir
Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi-1) yang berlanjut ke
pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 di Gereja
Katolik Santa Maria Immaculata Mataram sesuai kutipan Akta
Perkawinan Nomor 5271-KW-26052012-0002 yang dikeluarkan pada
tanggal 26 Agustus 2013 di Mataram, dari pernikahan tersebut
dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Raden
Dominicus Priyo Sri Raharjo umur 3 (tiga) tahun.
d.
Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wita
bertempat di Indomaret Jl. Bung Karno Desa Pagutan, Terdakwa
bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 langsung ngobrol
tentang masalah keluarganya dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah
menikah dengan seorang anggota Polisi berpangkat Brigadir yang
bernama Sdr. Yulius Galang Prasetyo (Saksi-1) serta telah
mempunyai seorang anak laki-laki, kemudian saling bertukar nomor
HP dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk berkunjung ke rumah
orang tua Saksi-2 yaitu Sdri. Kristina Umiyati (Saksi-5). Setelah
pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi
sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab
selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 di rumah
Saksi-5 bertempat di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang
Bongkot Parampuan, Kec. Labuapi, Lobar NTB.
e.
Bahwa pada hari Minggu bulan April 2015 sekira pukul 12.00
Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di BTN BHP Jl.
Damai VII No.3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec. Labuapi,
Lobar NTB, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 berbincang-bincang di
teras rumah dan berlanjut ke ruang tamu. Bertempat di ruang tamu
tersebut dengan pintu terbuka lebar dan pagar tertutup tetapi tidak
dikunci, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 dan mendapat
respon dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka
pakaian masing-masing dan berhubungan badan layaknya suami istri
dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas
kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke
lubang vagina Saksi-2 setelah dirasakan masuk Terdakwa mulai
menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama
lima belas menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas paha
Saksi-2 dan Saksi-2 merangkul atau mencengkeram Terdakwa serta
mendesah.
f.
Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama
tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 pada tempat dan cara yang sama
kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari
Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 11.00 Wita dan hari
Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita. Pada
persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di
atas paha Saksi-2, sedangkan yang ketiga Terdakwa mengeluarkan
cairan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
g.
Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan terdakwa
memilih ruang tamu sebagai tempat untuk melakukan hubungan

/ b. Hakim .......

/ badan, . . .
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badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 untuk menghindari
kecurigaan dari tetangga dan apabila ada tamu atau Saksi-5 yang
datang sehingga Terdakwa lebih cepat untuk menghindar atau purapura pergi ke kamar mandi.
h.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat ini Saksi-2 dalam keadaan
hamil 8-9 Minggu berdasarkan Photo hasil USG dan Surat
Keterangan Dokter Liliani O. Th. Damanik, SpOG, MARS dari Rumah
Bersalin Tresna tanggal 30 November 2015.
i.
Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri
dengan Saksi-2 bertempat di ruang tamu rumah Saksi-5 di BTN Jl.
Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot Parampuan, Lobar, NTB
dengan keadaan pintu terbuka lebar dan pagar tertutup namun tidak
dikunci, sehiingga memungkinkan untuk dapat dilihat oleh orang lain
yang datang ke rumah tersebut.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana :
Kesatu :

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

atau
Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa
ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan
kepadanya.

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum yaitu Kapten Chk Daniel Dwi S, S.H. NRP 11050027010181
dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana nomor :
Sprin/ 63 / III / 2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Kuasa dari
Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Maret 2016.

Menimbang

:

Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa
melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan
eksepsi (Keberatan) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :
a.

Tentang Kompetensi Mengadili.
1) Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam
perkara ini selain Terdakwa Praka Iik Sugiarto NRP
3105078890783 juga ada orang sipil lainnya yang bersamasama dengan Terdakwa, yakni Sdri. Natalia Widyanti Kalohu
(Saksi-2).
2) Bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan
terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil

/ b. Hakim .......
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dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara
mereka yang tunduk kepada yuridiksi peradilan umum dan
peradilan militer.
3) Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan,
bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan
antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan
orang militer yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
4) Bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer mengatur tentang peradilan koneksitas termuat
dalam enam buah pasal (pasal 198 s.d 203). Namun dasar
hukum yang paling pokok dari peradilan koneksitas ada di
dalam pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :
“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan
yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali
apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan
Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.
5) Bahwa kalau diperhatikan bunyi pasal 198 ayat (1) UU
Nomor 31 tahun 1997 tersebut, jika terjadi delik penyertaan
antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan
orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka primus
interpares yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum. Para pelaku (sipil bersama militer)
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer,
merupakan pengecualian. Hanya jika menurut Menteri
Pertahanan/Keamanan perkara itu harus diperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
6) Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa Praka Iik Sugiarto NRP 3105078890783 bersamasama dengan orang sipil (Saksi-2), maka berdasarkan pasal
198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, Pengadilan Militer dalam
hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.
b.

Tentang Surat Dakwaan yang Obscuur Libel (kabur).
1) Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer telah dinyatakan
Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa
seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”, sebagaimana
tercantum dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
2) Bahwa berdasarkan penjelasan dari R Soesilo dalam
bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta
/ b. Hakim ....... / komentar, . . .

15
komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 181,
Penerbit Politea, Bogor, menyatakan “pasal ini adalah suatu
delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila
tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan
(yang dimaklumkan). Pengaduan ini tdak boleh dibelah,
maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa isterinya
(B) telah berzinah dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai
yang melakukan perzinahan) dan C (sebagai yang turut
melakukan perzinahan) kedua-keduanya harus dituntut.
3) Kemudian menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak
Pidana di KUHP berikut uraiannya penerbit Alumni AHM-PTHM,
Jakarta, halaman 226 menyatakan : “delik ini dinyatakan
sebagai delik aduan, artinya kita baru berbicara tentang adanya
suatu petindak yang dapat dipidana atau suatu tindakan yang
dapat dipidana, jika pengaduan diajukan. Sedangkan yang
berhak mengadu hanyalah isteri (atau suami) dari sipezinah.
Yang diadukan adalah suami (atau isterinya) yang melakukan
persetubuhan tersebut”.
4) Berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 181.K/Pid/1988
tanggal 14 November 1990 yang memuat dalam varia Peradilan
Nomor 88 tahun 1993 yang menyatakan : “Pengduan Herman
yang menghasilkan perkara ini, ternyata yang dituntut hanya
pihak pria saja, sedangkan istri (wanita) dengan siapa Terdakwa
melakukan perbuatan zinah, ternyata tidak diajukan
penuntutannya. Kedua orang yaitu istri yang serong dan pria
yang menzinahi, keduanya harus dituntut”.
5) Kemudian berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor :
51/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955 ditentukan bahwa pasal 284
KUHP, merupakan “absolut klachtdelict” , artinya pengaduan
terhadap pria yang berbuat zinah, juga merupakan pengaduan
terhadap istrinya yang berzinah. Keduanya harus dituntut,
terkecuali bila Jaksa menggunakan asas Opportuniteritnya,
berwenang untuk mengadakan penuntutannya hanya terhadap
salah seorang saja.
6) Bahwa dalam perkara ini, ternyata dalam Surat Dakwaan
Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : sdak/05/II/2016 tanggal
24 Pebruari 2016 tidak nampak dan tidak jelas termuat dalam
dakwaannya tentang penggunaan yurisprudensi MARI Nomor :
181.K/Pid/1988 tanggal 14 November 1990 yang termuat dalam
Varia Peradilan nomor 88 tahun 1993 menyatakan dakwaan
Oditur Militer tidak dapat diterima oleh Hakim.
7) Bahwa karena dalam perkara ini yang mengadukan adalah
suami dari Saksi-2 (dalam hal ini adalah Saksi-1, sebagaimana
dalam dakwaan Oditur Militer halaman 3 huruf j), sedangkan
Saksi-2 tidak diadukan ke polisi, dan tidak nampak dan tidak
jelas termuat dalam dakwaannya tentang penggunaan asas
opportunitetnya dalam kasus ini, sehingga berdasarkan
ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, surat dakwaan oditur
militer adalah dianggap sebagai surat dakwaan yang kabur
(obscuur libel), atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

/ b. Hakim ....... / c. Tentang, . . .
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c.

Tentang Surat Dakwaan batal demi hukum.
1) Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer halaman 2 huruf
b dinyatakan “..Saksi -2 adalah istri sah saksi-1 dan masih
terikat tali perkawinan yang sah..”.
2) Bahwa berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHP, apabila
pengadu (suami/istri) itu berlaku pasal 27 BW, maka dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah pengaduan itu, diikuti
dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur
dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu
juga.
3) Kemudian di dalam ayat (5) dinyatakan : “kalau bagi suami
dan istri itu berlaku pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak
diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum
keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja
makan mendapat ketetapan”.
4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 UU Nomor 1
Tahun 1974, ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW
dinyatakan tidak berlaku, namun pernyataan yang sama dan
mengambil alih isi dari ketentuan pasal 27 BW diatur kembali
dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, sehingga
berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 561.K/Pid/1982 jo
putusan MARI Nomor : 1080.K/Pid/1987 tanggal 21 September
1989 yang juga termuat dalam varia peradilan nomor 59
menyatakan : pengaduan dan Dakwaan Jaksa dalam pasal 284
KUHP adalah tidak dapat diterima dan menjadi batal, bilamana
hal tersebut, tidak diikuti dengan gugatan perceraian antara
suami-istri yang bersangkutan.
5) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Saksi-1 dan Saksi-2
(suami istri yang sah yang mengadukan perkara in casu)
sampai dengan saat ini adalah masih hidup dalam satu atap
atas dasar tali perkawinan yang sah, padahal Saksi-1 adalah
yang mengadukan atas perkara ini, sehingga berdasarkan
ketentuan ayat (2) dan (5) dalam pasal 284 KUHP, seharusnya
Saksi-1 dan Saksi-2 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah
mengadukan, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau
bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en
bed).
6) Bahwa karena dengan sampai saat ini antara saksi-1 dan
saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah, dan Oditur tidak
dapat melampirkan dan menunjukkan bukti dalam dakwaannya
kalau diantara mereka telah memperoleh keputusan atau
mendapat ketetapan hakim tentang perceraian tempat tidur dan
meja makan, maka dengan sendirinya dakwaan Oditur Militer
masih belum memenuhi syarat formil yang dikehendaki oleh
Undang-undang Hukum Pidana., sehingga dakwaannya
berakibat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya batal demi
hukum.
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Dakwaan Oditur Militer belum memenuhi syarat formil yang
dikehendaki oleh Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Dakwaan
tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
Menimbang

:

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan Tanggapan eksepsi
pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya sebagai
berikut :
Setelah mendengar dan mempelajari serta menelaah secara
seksama atau dasar keberatan (Eksepsi) yang dikemukakan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa materi
Eksepsi tersebut tidak menyangkut materi Eksepsi yang secara jelas
(limitatif) telah diatur dalam pasal 145 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 yang hal itu tidak akan mengakibatkan :
- Pengadilan Militer III-14
mengadili perkara Terdakwa.

Denpasar

-

Dakwaan kabur tidak dapat diterima.

-

Dakwaan harus dibatalkan.

tidak

berwenang

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa alasan
atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum para Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan
undang-undang sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh
terhadap Dakwaan oditur karena dakwaan Oditur telah disusun
berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu
mohon kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak Eksepsi
Penasehat Hukum Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat
Hukum
Terdakwa tersebut dan Tanggapan dari Oditur Militer
terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim
telah memutus dengan putusan Sela Nomor : 06-K/PM.III14/AD/III/2016 tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Lettu Chk
Sugiarto, S.H NRP 111200031710786 selaku Penasihat Hukum
Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer III – 14 Denpasar berwenang
mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan
Oditur Militer III -14 Denpasar Nomor : Sdak/05/II/2016 tanggal 24
Februari 2016 sah dan diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut
dilanjutkan.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan
yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf (a) atau kedua pasal 281 ke-1 KUHP.
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Bahwa terhadap dakwaan Alternatif kesatu yaitu pasal 284 ayat
(1) ke-2 huruf (a), Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan
dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan
delik aduan absolut berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf (a) KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat
diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya
pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih
dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah
memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan
dalam pasal 74 KUHP.
Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh Brigadir Polisi
Yulianus Galang Prasetyo NRP 85020222 (Suami dari Sdri. Natalia
Widyanti Kalohu) tertanggal 8 September 2015 berisi mengenai
adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh
Terdakwa Praka Iik Sugiarto NRP 3105078889073, dengan istrinya
yang bernama Sdri. Natalia Widyanti Kalohu pada sekira bulan April
tahun 2015 sampai dengan Mei tahun 2015 di BTN BHP Jl. Damai
VII No.3 Desa Karang Bongkot Parampuan, Kec. Labuapi, Lobar,
NTB sehingga si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut
diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 8 September
2015 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak
pidana yang dilakukan sejak April 2015, maka sesuai ketentuan pasal
74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak
pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam
tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut
dapat diterima.
Menimbang

:

Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata
Sdr si Pengadu (suami Sdri. Natalia Widyanti Kalohu) sampai saat
pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut
pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini
telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara
atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.

Menimbang

:

Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

:
:
:
:
:
:
:
:

Yulianus Galang Prasetyo.
Brigadir Polisi / 85020222.
Banit Reskrim Polsek Lingsar.
Polres Mataram.
Dompu, 19 Februari 1985.
Laki-laki.
Indonesia.
Katolik.
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Tempat tinggal

: Perumahan Lingkar Pratama Jl.
Kaliandra Blok AB 01, Kel. Pagutan,
Kec. Mataram, Kota Mataram Provinsi
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Iik Sugiarto)
dan tidak ada hubungan keluarga.
2.
Bahwa Saksi adalah suami sah dari Sdr. Natalia Widyanti
Kalohu (Saksi-2) dalam pernikahan pada tanggal 16 Mei 2012 di
gereja Katolik St. Maria Immaculata Mataram dan saat ini telah
memiliki seorang anak laki-laki berumur 3 tahun yang bernama Sdr.
Raden Dominicus Priyo Sri Raharjo.
3.
Bahwa
selama
pernikahan
tersebut
memang
ada
permasalahan kecil namun sejak anak Saksi berusia kurang lebih
enam bulan sejak Saksi-2 mulai sering pulang ke rumah orang
tuanya yaitu Sdri. Kristina Umiyati (saksi-5) yang bertempat di BTN
BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot Parampuan, Kec.
Labuapi Lobar NTB dengan alasan menjenguk Saksi-5 selama sehari
atau dua hari, namun kemudian Saksi-5 lebih sering di rumahSaksi-5.
4.
Bahwa Saksi telah menasehati, mengingatkan dan
mengarahkan Saksi-2 dan juga berupaya minta tolong kepada Serma
Amandio Da Costa (Saksi-3) selaku orang tua angkat Saksi untuk ikut
menasehati Saksi-2 agar tidak terlalu sering pulang ke rumah Saksi5, namun tidak ditanggapi.
5.
Bahwa pada saat anak Saksi berusia satu tahun Saksi-2
pernah minta cerai tetapi dijawab oleh Saksi dengan kata-kata “kok
enak sekali kamu ngomong minta cerai sedangkan saya menikahi
kamu sampai meninggalkan orang tua saya” dan karena emosi Saksi
sempat menempeleng dengan tangan kanan kanan mengenai pada
bagian muka Saksi-2 namun Saksi tidak ingat berapa kali.
6.
Pada tahun 2014 setelah ibu kandung Saksi meninggal dunia
Saksi-2 semakin gencar ingin bercerai dan pada saat tersebut Saksi
sempat berkata “kalau memang itu mau kamu, saya kabulkan”.
Tetapi Saksi-2 minta jatah rumah buat anaknya kemudian dijawab
oleh Saksi dengan kata-kata “Apa yang saya miliki dan yang dimiliki
oleh nenek maupun leluhurnya Rio akan saya serahkan kepada anak
saya Rio saat dia sudah dewasa atau sudah menikah”.
7.
Bahwa Saksi sudah melakukan musyawarah keluarga dengan
cara mediasi di rumah Saksi-3, dengan maksud agar Saksi-2 bisa
baik, namun setelah selesai musyawarah Saksi-2 juga tidak pulang
ke rumah Saksi di Perumahan Lingkar Pratama melainkan pulang ke
rumah Saksi-5 atau rumah orang tuanya dengan alasan anaknya
masih tinggal di rumah tersebut.
8.
Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00
Wita, Saksi datang ke rumah Saksi-5 untuk menjenguk anaknya.
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Setibanya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Sdri. Ayu Assyari
Ratu Loli (Saksi-4) saudara misan saksi-2, kemudian atas seijin dari
Saksi-2, Saksi dan Saksi-3 pergi ke salon di depan Polsek Labuapi
untuk potong rambut.
9.
Bahwa ketika dalam perjalanan Saksi-4 bertanya dengan katakata “Mas sudah lama ribut sama mbak Yanti, tinggalnya kok pisah”
dijawab oleh Saksi dengan kata-kata “dibilang ribut sih tidak juga
tetapi kenyataannya memang begitu dan Yanti lebih sering tinggal di
rumah orang tuanya”. Sebelum potong rambut, saksi-4 makan bakso
di depan salon dan memberitahu Saksi bahwa saksi-2 sering keluar
dengan laki-laki/anggota TNI yang dinasnya di Gebang yang
berinisial Antok serta menunjukkan photonya.
10.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira
pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Saksi-3 dengan disaksikan
oleh mertua laki-laki (Sdr. Petrus Kaholu), Sdr. Daniel Widyanto
Kaholu, Saksi-4 dan Sdri. Fince Anggelina Letuna, Saksi
menanyakan kepada Saksi-2 sudah sejauh mana hubungan Saksi-2
dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa sudah sering
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa
bertempat di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot
Parampuan.
11.
Bahwa Saksi-2 berterus terang dan hal inipun telah diakui
sesuai hasil USG Saksi-2 tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat
Keterangan Dokter Liliani O.Th.Damanik, Sp.Og MARS di Mataram
yang menerangkan bahwa usia kandungnya pada saat dilakukan
pemeriksaan kurang lebih 3 (tiga) bulan.
12.
Bahwa secara fisik jasmani dan kebutuhan rohani Saksi masih
mampu untuk memenuhinya, namun Saksi mengakui kebutuhan
batin jarang bisa dilakukan dengan Saksi-2 mengingat tidak mungkin
Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di
rumah Saksi-5 karena situasi rumah kecil serta banyak orang dan
saksi tidak ingat kapan terakhir berhubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-2.
13.
Bahwa sekarang Saksi-2 telah melahirkan seorang anak lakilaki hasil hubungannya dengan terdakwa.
14.
Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2
sekarang dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Mataram.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
Saksi-2 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan

:
:
:
:
:

Natalia Widyanti Kalohu.
Ibu rumah tangga.
Mataram, 2 Januari 1986.
Perempuan.
Indonesia.
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Agama
Tempat tinggal

: Islam.
: BTN Lingkar Pratama Jl. Kaliandra
Blok AB 01, Kel. Pagutan, Kec.
Mataram, Kota Mataram Provinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 berkisar tahun 2010 dan
menikah secara dinas pada tanggal 16 Mei 2012 di gereja Katolik St.
Maria Immaculata Mataram dan saat ini telah memiliki seorang anak
laki-laki berumur 3 tahun yang bernama Sdr. Raden Dominicus Priyo
Sri Raharjo.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di depan pertokoan MGM
Cakranegara dalam hubungan sebagai teman dan berlanjut pacaran
kurang lebih sampai tahun 2011 selanjutnya tidak ada komunikasi
lagi karena Terdakwa berangkat penugasan RI/RDTL.
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Saksi-1, Saksi
tidak pernah merasakan kebahagiaan karena sering terjadi
pertengkaran dan Saksi-1 sering melakukan KDRT yaitu memukul
Saksi.
4. Namun sampai saat ini Saksi masih berstatus sebagai istri sah
dari Saksi-1, akan tetapi sekitar tahun 2013 sampai dengan sekarang
dari pemeriksaan ini Saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan
Saksi-1 dan tinggal bersama Sdri. Kristina Umiyati/Ibu kandung Saksi
(Saksi-5) di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot
Parampuan, Kec. Labuapi Lobar NTB.
5. Bahwa pada bulan Maret 2015 secara tidak sengaja Saksi
bertemu kembali dengan Terdakwa di Indomaret Desa Pagutan serta
bertukar nomor HP sehingga terjadi komunikasi dan terjalin
hubungan pacaran kembali.
6. Setelah berpacaran tersebut Terdakwa sering berkunjung ke
rumah Saksi-5 di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3, kemudian pada hari
Minggu ketiga tanggal lupa bulan April tahun 2015 sekira pukul 13.00
Wita bertempat di ruang tamu, Terdakwa mengajak Saksi untuk
melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali
bertempat di ruang tamu dengan cara awalnya Terdakwa membuka
pakaiannya sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka
pakaian Saksi dan juga sampai telanjang bulat, setelah itu Saksi tidur
terlentang di kasur tipis dan Terdakwa tidur di samping Saksi sambil
mencium kening, hidung, pipi dan bibir Saksi selanjutnya Terdakwa
naik ke atas badan
Saksi sambil memasukkan alat
kelaminnya/penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang
kelamin/vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan
pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan
Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas paha Saksi dan
setelah itu membersihkan alat kelamin masing-masing di kamar
mandi kemudian dilanjutkan ngobrol kembali di teras depan rumah.
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7. Bahwa satu minggu kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan
April 2015 di rumah Saksi-5 yaitu di ruang tamu dengan pintu
terbuka, Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan
layaknya suami istri yang kedua serta sperma Terdakwa dikeluarkan
di atas paha Saksi.
8. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Mei
2015 bertempat di ruang tamu BTN BHP Jl. Damai VII No. 3
Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya
suami istri yang ketiga kalinya atau yang terakhir dan Terdakwa
mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi, perbuatan
tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur
paksaan sehingga Saksi merasakan nikmat dan puas.
9. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Terdakwa, pintu dan jendela ruang tamu dalam keadaan
terbuka namun pintu gerbang dalam keadaan tertutup tetapi tidak
dikunci, apabila ada orang lain yang lewat kemungkinan bisa dilihat
serta akibat dari perbuatan tersebut Saksi mengalami kehamilan.
10. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Saksi-1 nafkah
lahir tetap diberikan namun nafkah batin sangat jarang karena antara
Saksi dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran dan komunikasi
tidak baik.
11. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi telah melahirkan
seorang anak laki-laki yang diberinama Ikbal akibat persetubuhannya
dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi telah sah bercerai dengan Saksi-1 berdasarkan
keputusan
dari
Pengadilan
Negeri
Mataram
Nomor
:
232/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 16 Pebruaru 2016.
13. Bahwa setelah bercerai dengan Saksi-1, Saksi sekarang telah
berpindah agama memeluk agama islam dan akan berencana
melakukan pernikahan secara dinas dengan Terdakwa.
Atas keterangan Saksi
seluruhnya.

tersebut, Terdakwa

membenarkan

Saksi-3 :
Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Amandio Da Costa.
Sersan Mayor/3910350780469.
Bamak Kimarem 162/WB.
Korem 162/WB.
Alas Timor Leste/02 April 1969.
Laki-laki.
Indonesia.
Katolik.
Perumahan Lingkar Pratama Jl.
Kaliandra Blok AD 03, Kel. Pagutan
Barat, Kota Mataram Provinsi NTB.
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Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Praka Iik Sugiarto (Terdakwa),
sedangkan dengan Brigadir Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi1) kenal sejak tahun 2012 di Mataram dan dengan Sdri. Natalia
Widyanti Kalohu (Saksi-2) kenal sejak Saksi-2 masih kecil karena
orang tuanya yaitu Sdr. Petrus Pit Kalohu pernah bersama-sama
bertugas di Korem 162/WB akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut Saksi keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan
Saksi-2 berjalan harmonis namun setelah menginjak tahun kedua
pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sering ribut akan tetapi
bisa diselesaikan oleh Saksi selaku orang tua asuh. Pertengkaran
berulang kali terjadi hingga Saksi-2 minta cerai namun Saksi-1 tetap
bertahan. Pada saat ibu kandung Saksi-1 meninggal dunia, Saksi-2
lebih gencar minta cerai dengan catatan rumah yang ada di Lingkar
Pratama Jl. Kaliandra Blok AB No. 01 diberikan kepada anak Saksi-2,
kemudian dijawab oleh Saksi-1 dengan kata-kata :Saya menikah
dengan kamu sampai meninggalkan orang tua, sesuai adat saya
perkawinan adalah harga mati dan kalupun rumah ini diwariskan
kepada Rio setelah dia dewasa atau sudah menikah” namun
demikian antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih tetap tinggal satu rumah,
namun Saksi-2 lebih sering tinggal di rumah orang tuanya di BTN
BHP Jl. Damai VII No. 03 Desa Karang Bongkot Parampuan, Kec.
Labuapi Lobar NTB.
3. Bahwa Saksi-1 pernah melakukan KDRT terhadap Saksi-2
hingga mulut Saksi-2 bengkak dan hal tersebut dilakukan oleh
Saksi-1 karena ulah dari Saksi-2 yang sudah keterlaluan mencari
gara-gara, sedikit ada permasalahan minta cerai sehingga Saksi-1
menjadi emosi.
4. Bahwa Saksi-1 tidak pernah aneh-aneh atau mempunyai wanita
simpanan dan justru sebaliknya Saksi-2 yang mempunyai lelaki
idaman lain yaitu Terdakwa. Hal tersebut atas pengakuan dari
Saksi-2 sendiri pada saat diadakan musyawarah keluarga pada hari
Sabtu tanggal 14 September 2015 sekira jam 22.00 Wita, bertempat
di rumah Saksi di perumahan Lingkar Pratama Jl. Kaliandra Blok AD
03, Desa Pagutan Barat, Kota Mataram, NTB. Berdasarkan
pengakuan Saksi-2, hubungan bukan sekedar pacaran bahkan sudah
sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan
Terdakwa bertempat di rumah Saksi-5 di BTN BHP Jl. Damai VII No.
3 Desa Karang Bongkot Parampuan yang mengakibatkan Saksi-2
hamil.
5. Bahwa Saksi-1 masih mampu untuk menafkahi Saksi-2 secara
lahir batin dan Saksi-2 sampai selingkuh dengan Terdakwa karena
Saksi-2 pada dasarnya seperti orang kegenitan dan untuk
penyelesaian masalah ini Saksi-1 menyerahkan kepada pihak yang
berwajib agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.
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Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut
sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir
dengan alasan bahwa Saksi tersebut sudah tidak diketahui tempat
tinggalnya dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum
serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997
maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di
dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir
tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .
Saksi-4 :
Nama lengkap
Pekerjaan

: Ayu Assary Ratu Loli.
: Pegawai Honorer Perhubungan Udara
Bandung.
Tempat/tanggal lahir : Mataram, 13 Agustus 1993.
Jenis kelamin
: Perempuan.
Kewarganegaraan
: Indonesia.
Agama
: Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1624/Flotim NTT.
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Iik Sugiarto) dan
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Saksi-5 di BTN BHP Jl.
Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot Labuapi di rumah Sdr. Kristina
Umiyati (Saksi-5), sedangkan dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu
(Saksi-2) sudah kenal dari sejak kecil di Mataram dalam hubungan
sebagai saudara sepupu dan dengan Saksi-1 kenal pada tahun 2013
di Mataram pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menikah.
3. Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Saksi-5 di BTN BHP jl.
Damai VII No.3 Desa Karang Bongkot sebanyak dua kali yaitu
pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2011 selama dua
bulan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ketika itu Saksi
-2 masih berstatus gadis dan yang kedua pada tanggal 1 s/d 5
September 2015 dalam rangka liburan.
4. Bahwa sekira bulan Juni dan Juli 2015 ketika Saksi sedang
berada di Bandung Saksi-2 sering menghubungi Saksi melalui
telepon dan menyampaikan tentang kedekatannya dengan Terdakwa
serta tentang keadaan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang sudah
tidak harmonis. Pada saat Saksi datang ke Mataram dan menginap di
rumah orang tua Saksi-2, saksi melihat Saksi-2 sudah dalam
keadaan hamil kurang lebih usia kehamilannya lima bulan dan Saksi
menganggap hal tersebut wajar karena memiliki suami.
5. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 sekira pukul 21.00 Wita,
saksi pernah melihat Terdakwa bertamu dan berbincang
berdampingan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-5 yaitu di BTN BHP Jl.
Damai VII No. 3 Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan di lantai
seperti orang pacaran, sedangkan Saksi duduk main game di HP
kurang lebih berjarak satu meter namun apa yang dibicarakan Saksi
tidak tahu, kemudian pukul 22.00 Wita Terdakwa pulang.

/ b. Hakim .......

/ 6. Bahwa, . . .

25
6. Bahwa pada tanggal 3 september 2015 sekira pukul 21.00 Wita,
Saksi, Saksi-2, Saksi-5 dan juga anaknya Saksi pergi bersama
Terdakwa menggunakan mobil dengan tujuan Mataram Mall dan
kembali pulang sekira pukul 14.30 Wita. Selanjutnya sekira pukul
18.00 Wita, Saksi bersama Saksi-2 dan satu orang temannya yaitu
Sdri. Gusti Ayu pergi untuk makan jagung bakar beberapa menit
kemudian datang Terdakwa dengan satu orang temannya, lalu Saksi
dengan teman dari Terdakwa disuruh untuk mencari mobil dan
setelah dapat mobil kemudian pergi ke Senggigi sampai pukul 01.30
Wita dini hari baru pulang.
7. Bahwa Saksi terakhir pergi dengan Saksi-2 dan Terdakwa pada
tanggal 4 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita dengan tujuan
Mataram Mall untuk makan siang dan kembali sekira pukul 10.00
Wita. Selama lima hari Saksi tinggal di rumah Saksi-5, tidak pernah
melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri. Saksi sudah pernah menasehati Saksi-2 tentang
hubungannya dengan Terdakwa namun dijawab oleh Saksi-2 dengan
kata-kata “Udahlah Yu ini urusan saya kamu gak usah ikut campur”
karena tanggapan Saksi-2 seperti itu sehingga Saksi tidak berani
berkomentar lagi menyangkut hubungan Saksi -2 dengan Terdakwa.
8. Bahwa selama Saksi menginap di rumah Saksi-5, sering melihat
Saksi-1 datang untuk menjenguk anak dan istrinya dan sesuai
pengamatan Saksi sepertinya antara Saksi-1 dan Saksi-2 baik-baik
saja serta terjalin komunikasi seperti tidak ada masalah apa-apa.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan
patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak
hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sedang mengalami sakit
sesuai dengan surat keterangan sakit dari Klinik Pratama yang ditanda
tangani oleh dr. Laela P. selaku dokter pemeriksa dan surat
pernyataan dari Saksi, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat
Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun
1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah
dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang
tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir
dipersidangan .
Saksi-5 :
Nama lengkap
Pekerjaan
Tempat/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Alamat tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:

Kristina Umiyati.
Ibu Rumah Tangga.
Selong Lotim, 4 April 1958.
Perempuan.
Indonesia.
Katolik.
BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa
Karang Bongkot Parampuan, Kec.
Labuapi, Lobar NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
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1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Iik Sugiarto (Terdakwa) dan
tidak ada hubungan keluarga sekira tahun 2011 di Mataram,
sedangkan dengan Brigadir Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi1) kenal sejak Saksi-1 menikah dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu
(Saksi-2) pada bulan Mei tahun 2012 di Mataram dan kenal dengan
Saksi-2 sejak Saksi-2 baru lahir karena merupakan anak kandung
Saksi yang kedua dari tiga bersaudara.
2. Bahwa Saksi -1 dan Saksi-2 menikah pada bulan Mei tahun
2012 bertempat di rumah Serma Amandio Da Costa (Saksi-4) di
Perumahan Lingkar Pratama Jl. Kaliandra Blok AD 03 Desa Pagutan
Barat Saksi menerangkan bahwa pernikahan antara Saksi-1 dan
Saksi-2 bukan berdasarkan rasa cinta melainkan karena Saksi-2
telah hamil duluan atas perbuatan Saksi-1 dan sebenarnya Saksi
dengan ibunya Saksi-1 tidak merestui adanya pernikahan tersebut
dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki
bernama Sdr. Raden Dominicus Priyo Sri Raharjo.
3. Bahwa Saksi selaku orang tua dari Saksi-2 mengetahui bahwa
Saksi-1 sering main pukul terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 sering
pulang kerumah Saksi sambil nangis-nangis karena muka sampai
lebam dipukul oleh Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa sering datang bertamu ke rumah Saksi di BTN
BHP Jl. Damai VII No. 03 Desa Karang Bongkot Labuapi pada saat
hari libur untuk menemui Saksi-2, antara Saksi dan Terdakwa juga
sudah kenal lama yaitu sebelum Saksi-2 menikah dengan Saksi-1
dan Terdakwa tidak pernah tidur/menginap di rumah Saksi.
5. Bahwa saat ini Saksi-2 sedang hamil kurang lebih 4 (empat)
bulan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi sangat kecewa karena
saat ini Saksi-2 masih berstatus istri sah dari Saksi-1 serta untuk
proses hukum selanjutnya Saksi selaku orang tua Saksi-2
menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.
Menimbang

:

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun
2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pusdiklat Secata
Magetan Jatim Kodam V/Brawijaya selama kurang lebih 5 (lima)
bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri
selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Asembagus Situbondo Jawa
Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP
31050788890783 kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana
tepatnya di Yonif 742/SWY. Setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat terjadinya perkara ini
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY sudah tig kali melaksanakan
tugas Pam Perbatasan RI dan RDTL yang pertama tahun 2006/2007,
yang kedua tahun 2010 dan yang ketiga tahun 2014.
2.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan September
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2009 di Pusat Perbelanjaan MGM di Cakranegara dan berlanjut
pacaran sampai dengan tahun 2010, karena pada bulan Januari
2010 Terdakwa berangkat penugasan ke Perbatasan RI/RDTL
sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 putus dan tidak
pernah komunikasi lagi sampai kembali dari penugasan.
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 19.00
Wita,secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang
mengajak anak kecil di indomaret Jl. Bung Karno Desa Pagutan
selanjutnya langsung berbincang tentang masalah keluarga dan
Saksi-2 mengatakan bahwa telah menikah dengan seorang anggota
Polisi berpangkat Brigadir yang bernama Yulius Galang Prasetyo
serta telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rio.
4. Bahwa sejak pertemuan berlangsung kurang lebih selama
sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar
nomor HP dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk bertamu ke rumah
orang tua Saksi-2 di BTN BHP di desa Karang Bongkot Parampuan.
5. Bahwa Saksi-2 dalam percakapannya pernah curhat tentang
keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi dan mengatakan
sudah tidak ada kecocokan karena Saksi-1 sering melakukan KDRT
terhadap Saksi-2 dan mengaku sedang mengurus perceraiannya
serta sudah pisah ranjang lebih dari satu tahun sehingga Saksi-2
tinggal bersama Ibu Kandungnya (Saksi-5) di BTN BHP Jl. Damai VII
No. 3 Desa Karang Bongkot Parampuan, Kec. Labuapi NTB.
6.
Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih bujangan dan benar
telah melakukan perzinahan dan atau asusila dengan Sdri. Natalia
Widyanti Kalohu (Saksi-2) yang masih berstatus istri sah dari Brigadir
Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi-1) sebanyak tiga kali
bertempat di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot
Parampuan, Kec. Labuapi Lobar NTB.
7.
Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-2 sebanyak tiga kali bertempat di ruang
tamu rumah Saksi-5 di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang
Bongkot Parampuan dan mengajak terlebih dahulu adalah Terdakwa.
Pertama dilakukan pada hari Minggu ketiga tanggal lupa bulan April
2015 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa datang bertamu dan
bertemu dengan Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-5 pada awalnya
Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 merespon selanjutnya
membuka pakaian masing-masing dan berhubungan badan layaknya
suami istri dengan beralaskan kasur tipis yang biasa digunakan untuk
menonton TV pada saat itu pintu ruang tamu terbuka lebar tetapi
pintu pagar rumah tertutup rapat tidak terkunci, dan Terdakwa
mengeuarkan spermanya di luar atau di atas paha Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan sebelum
melakukan hubungan badan tersebut untuk menimbulkan
rangsangan atau gairah birahi pada mulanya antara Terdakwa dan
Saksi-2 saling berciuman serta penis Terdakwa mulai tegang
kemudian diarahkan ke lubang Vagina Saksi-2 setelah dirasakan
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masuk
digoyang-goyangkan
pantatnya
hingga
Terdakwa
mengeluarkan cairan spermanya di atas paha Saksi-2 dan terasa
nikmat atau mencapai klimaks sebagai ciri tersebut apabila saat
Terdakwa mengeluarkan spermanya Saksi-2 mengakui atau
mencengkeram Terdakwa sambil mendesah.
9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan Saksi-2 yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19
April 2015 sekira pukul 11.00 Wita dan yang ketiga pada hari Minggu
tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita tempatnya di ruang tamu
rumah Saksi-5 di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa Karang Bongkot
Parampuan Kec. Labuapi Lobar NTB dan pada saat melakukan
hubungan badan yang ketiga kali Terdakwa mengeluarkan
spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada
Saksi-2 dan begitu sebaliknya karena perbuatan tersebut dilakukan
atas dasar suka sama suka atau saling mencintai, dalam hal ini
Terdakwa akan bertanggung jawab karena atas perbuatan Terdakwa
hingga saksi-2 hamil. Pada hari Sabtu tanggal5 September 2015
sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa pernah memberikan uang
sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan
maksud membantu biaya berobat karena pada saat itu Saksi-2
sedang opname di Rumah Sakit Kota Mataram.
11. Bahwa Terdakwa memilih ruang tahu sebagai tempat untuk
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2
yaitu untuk menghindari kecurigaan dari tetangga dan apabila ada
tamu atau Saksi-5 yang datang sehingga Terdakwa lebih cepat untuk
menghindar atau pura-pura pergi ke kamar mandi.
12. Bahwa Terdakwa sampai berani melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena sebelum Saksi-2
menikah dengan Saksi-1 mulai tahun 2009 sampai tahun 2010
Terdakwa sudah sempat pacaran namun karena Terdakwa pergi
penugasan ke daerah Perbatasan RI/RDTL sehingga komunikasi
putus dan baru bertemu kembali pada bulan Maret tahun 2015
selanjutnya bertukar nomor HP dan sering komunikasi sehingga cinta
lama bersemi kembali.
13. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi-2 telah melahirkan
seorang anak laki-laki yang diberinama Ikbal akibat persetubuhannya
dengan Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa berjanji setelah Saksi- 2 bercerai dengan Saksi1, melakukan pernikahan secara dinas dengan Saksi-2 dan sekarang
Saksi-2 telah berpindah agama memeluk agama islam.
Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur
Militer di persidangan berupa Surat-surat :
1)
1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Brigadir Polisi
Yulianus Galang Prasetyo tanggal 8 September 2015.

/ b. Hakim ....... / 2) 1 (satu), . . .

29
2)
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan dari Rumah
Bersalin Tresna a.n. Natalia Widyanti Kalohu tertanggal 30 November
2015.
3)
1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari
Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram Nomor 5271-KW-260520120002 tanggal 26 Agustus 2013 a.n. Yulianus Galang Prasetyo
dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
4)
1 (satu) lembar foto copy Surat Kawin dari Keuskupan
Denpasar No. 959/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n. Yulianus Galang
Prasetyo dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
5)
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor :
5271022802130004 a.n. Yulianus Galang Prasetyo, alamat
tercantum Jl. Kaliandra AB No. 01 Lingkar Pratama, Rt/Rw 006/290
Desa Pagutan Kota Mataram.
6)
1 (satu) lembar Photo hasil USG.
7) 1 (satu) lembar Photo berwarna Terdakwa dengan Sdri. Natalia
Widyanti Kalohu.
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dan
diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah
diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berkaitan dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa oleh karena
itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah
dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pusdiklat
Secata Magetan Jatim Kodam V/Brawijaya selama kurang lebih 5
(lima) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan
Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Asembagus Situbondo
Jawa Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP
31050788890783 kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana
tepatnya di Yonif 742/SWY. Setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat terjadinya perkara ini
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY sudah tig kali melaksanakan
tugas Pam Perbatasan RI dan RDTL yang pertama tahun 2006/2007,
yang kedua tahun 2010 dan yang ketiga tahun 2014.
2.
Bahwa benar Terdakwa yang masih berstatus bujangan kenal
dengan Sdri. Natalia Widyanti (Saksi-2) sejak bulan September 2009
bertempat di pusat perbelanjaan MGM Cakranegara, selanjutnya
Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran. Pada bulan
Agustus 2010 Terdakwa berangkat penugasan ke perbatasan
RI/RDTL sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 putus dan
tidak ada komunikasi lagi.
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3.
Bahwa benar setelah Terdakwa putus komunikasi dengan
Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Sdr.
Brigadir Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi-1) yang berlanjut ke
pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 di Gereja
Katolik Santa Maria Immaculata Mataram sesuai kutipan Akta
Perkawinan Nomor 5271-KW-26052012-0002 yang dikeluarkan pada
tanggal 26 Agustus 2013 di Mataram, dari pernikahan tersebut
dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Raden
Dominicus Priyo Sri Raharjo umur 3 (tiga) tahun.
4.
Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 19.00
Wita bertempat di Indomaret Jl. Bung Karno Desa Pagutan, secara
tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2
langsung ngobrol tentang masalah keluarganya dan mengatakan
bahwa Saksi-2 telah menikah dengan seorang anggota Polisi
berpangkat Brigadir yang bernama Sdr. Yulius Galang Prasetyo
(Saksi-1) serta telah mempunyai seorang anak laki-laki.
5.
Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2
kemudian saling bertukar nomor HP dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa
untuk berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yaitu Sdri. Kristina
Umiyati (Saksi-5). Setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2
sering berkomunikasi sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2
semakin akrab selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2
di rumah Saksi-5 bertempat di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa
Karang Bongkot Parampuan, Kec. Labuapi, Lobar NTB.
6.
Bahwa benar pada hari Minggu bulan April 2015 sekira pukul
12.00 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di BTN
BHP Jl. Damai VII No.3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec.
Labuapi, Lobar NTB, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 berbincangbincang di teras rumah dan berlanjut ke ruang tamu. Bertempat di
ruang tamu tersebut dengan pintu terbuka lebar dan pagar tertutup
tetapi tidak dikunci, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 dan
mendapat respon dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2
membuka pakaian masing-masing dan berhubungan badan layaknya
suami istri dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa
berada di atas kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya yang
sudah tegang ke lubang vagina Saksi-2 setelah dirasakan masuk
Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun
kurang lebih selama lima belas menit sampai mengeluarkan cairan
sperma di atas paha Saksi-2 dan Saksi-2 merangkul atau
mencengkeram Terdakwa serta mendesah.
7.
Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama
tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 pada tempat dan cara yang sama
kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari
Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 11.00 Wita dan hari
Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita. Pada
persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di
atas paha Saksi-2, sedangkan yang ketiga Terdakwa mengeluarkan
cairan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
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8.
Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan terdakwa
memilih rang tamu sebagai tempat untuk melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 untuk menghindari
kecurigaan dari tetangga dan apabila ada tamu atau Saksi-5 yang
datang sehingga Terdakwa lebih cepat untuk menghindar atau purapura pergi ke kamar mandi.
9.
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat ini Saksi-2 telah
melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Maret 2015.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 kemudian diketahui oleh Saksi-1
sejak Saksi-1 membaca BBM Saksi-2 yang berisi percakapan janji
untuk bertemu dengan Terdakwa dan pada tanggal 29 Agustus 2015
ada informasi dari Sdri. Ayu Assary Ratu Loli (Saksi-4) bahwa Saksi2 sering bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6
September 2015 bertempat di rumah Sdr. Serma Amandio Da Costa
(Saksi-3) yang telah dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-2
mengaku telah beberapa kali melakukan persetubuhan/hubungan
badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut, Saksi-1 selaku suami saksi-2 merasa dirugikan dan
menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses menurut hukum yang
berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan dari saksi-1 tanggal 8
September 2015.
12. Bahwa benar Terdakwa berjanji setelah Saksi- 2 bercerai
dengan Saksi-1, melakukan pernikahan secara dinas dengan Saksi-2
dan sekarang Saksi-2 telah berpindah agama memeluk agama islam.
Menimbang

Menimbang

:

:

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menaggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1.

Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer
mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya
sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan.

2.

Bahwa mengenai
pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam
Putusannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam
Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa
karena
penasehat
hukum
dalam
pledoinya
menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam
pembuktian salah satu unsurnya dan agar Terdakwa diberikan
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keringanan hukuman serta tetap dipertahankan menjadi anggota TNI
maka dengan demikian Majelis Hakim akan menanggapinya
sekaligus dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mempertimbangkan
sendiri dalam putusannya.
Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang
dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.
Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan
yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum
Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan
sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk
memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun
secara Alternatif, yang terdiri dari :
Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2
3. Unsur ke-3

: Seorang Pria.
: Yang turut serta melakukan perbuatan Zina.
: Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah
kawin.

Atau
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Unsur ke-1
2. Unsur ke-2
3. Unsur ke-3

: Barang Siapa.
: Dengan sengaja dan terbuka.
: Melanggar kesusilaan.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan
dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan
tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan salah satu yang
terbukti dari dua dakwaan Alternatif tersebut.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan
Alternatif kesatu yang sangat bersesuain dengan keterbuktian
Terdakwa, yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif kesatu
yaitu “Seorang Pria”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas
dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah
dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara
biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini
adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana
secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau
dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan,
berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.
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Bahwa yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini
juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia
mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya
(wanita).
Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pusdiklat
Secata Magetan Jatim Kodam V/Brawijaya selama kurang lebih 5
(lima) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan
Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Asembagus Situbondo
Jawa Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP
31050788890783 kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana
tepatnya di Yonif 742/SWY. Setelah beberapa kali mengalami
kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat terjadinya perkara ini
Terdakwa berdinas di Yonif 742/SWY, dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitas berjenis
kelamin laki-laki pekerjaan anggota TNI AD dan Terdakwa sehat
jasmani maupun rohani dan sudah mempunyai isteri dan dua orang
anak sehingga Terdakwa adalah seorang pria yang normal.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa
unsur kesatu yaitu: Seorang pria telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif kesatu
yaitu: “turut serta melakukan zinah” Majelis memberikan pendapatnya
sebagai berikut :
-

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam
rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan
penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.

-

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk
membedakan perbuatan dalam kwalitas sebagai pelaku zinah
sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b
KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan
b KUHP.

-

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan
zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh
istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan
pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kwalifikasi turut serta,
asal saja perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami,
dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.
Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan
unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita
pasangan zinahnya yang telah bersuami, dan dalam praktek
Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.
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-

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasalpasal KUHP maupun undang-undang
perkawinan tidak
ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada
jika terjadi persetubuhan.

-

R.Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana
serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman
209, mengartikan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan
oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan
perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.
Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan
zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh
ada paksaan dari salah satu pihak.
Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan
zinah
adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh
karenanya pasal ini tentunya berarti “ Zinah/gendak “

-

Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku.
Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga
sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya
2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah
terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada
sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah
dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

-

Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang
dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan
seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama
mau.

-

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan
(zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina)
wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk
(kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang
penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu
dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah
seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya
sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak
dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam
arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada hari Minggu bulan April 2015 sekira pukul
12.00 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di BTN
BHP Jl. Damai VII No.3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec.
Labuapi, Lobar NTB, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 berbincangbincang di teras rumah dan berlanjut ke ruang tamu. Bertempat di
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ruang tamu tersebut dengan pintu terbuka lebar dan pagar tertutup
tetapi tidak dikunci, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 dan
mendapat respon dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2
membuka pakaian masing-masing dan berhubungan badan layaknya
suami istri dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa
berada di atas kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya yang
sudah tegang ke lubang vagina Saksi-2 setelah dirasakan masuk
Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun
kurang lebih selama lima belas menit sampai mengeluarkan cairan
sperma di atas paha Saksi-2 dan Saksi-2 merangkul atau
mencengkeram Terdakwa serta mendesah.
2.
Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama
tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 pada tempat dan cara yang sama
kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari
Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 11.00 Wita dan hari
Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita. Pada
persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di
atas paha Saksi-2, sedangkan yang ketiga Terdakwa mengeluarkan
cairan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
3.
Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan terdakwa
memilih rang tamu sebagai tempat untuk melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 untuk menghindari
kecurigaan dari tetangga dan apabila ada tamu atau Saksi-5 yang
datang sehingga Terdakwa lebih cepat untuk menghindar atau purapura pergi ke kamar mandi.
4.
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat ini Saksi-2 telah
melahirkan seorang anak laki-laki.
5. Bahwa benar setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan
persetubuhan di dasari rasa suka sama suka tanpa paksaan dan
Saksi maupun Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2
dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu : Yang turut serta melakukan
perbuatan itu telah terpenuhi.
Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternative kesatu
yaitu: “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”
tersebut,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :
Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata
“dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui
adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya
namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar /
memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si
pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata
lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala
perbuatan yang dilakukan.
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Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974
UU Perkawinan bahwa pada asasnya dalam perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu
saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri ( harus
seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)
Dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) berarti
seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan
melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai
suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya
(yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan
hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri
(dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang
menjadi istrinya (yang sah).
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat
dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat
bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1.
Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 19.00
Wita bertempat di Indomaret Jl. Bung Karno Desa Pagutan, secara
tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2
langsung ngobrol tentang masalah keluarganya dan mengatakan
bahwa Saksi-2 telah menikah dengan seorang anggota Polisi
berpangkat Brigadir yang bernama Sdr. Yulius Galang Prasetyo
(Saksi-1) serta telah mempunyai seorang anak laki-laki.
2.
Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2
kemudian saling bertukar nomor HP dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa
untuk berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yaitu Sdri. Kristina
Umiyati (Saksi-5). Setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2
sering berkomunikasi sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2
semakin akrab selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2
di rumah Saksi-5 bertempat di BTN BHP Jl. Damai VII No. 3 Desa
Karang Bongkot Parampuan, Kec. Labuapi, Lobar NTB.
3.
Bahwa benar pada hari Minggu bulan April 2015 sekira pukul
12.00 Wita Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 di BTN
BHP Jl. Damai VII No.3 Desa Karang Bongkot Parampuan Kec.
Labuapi, Lobar NTB, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 berbincangbincang di teras rumah dan berlanjut ke ruang tamu. Bertempat di
ruang tamu tersebut dengan pintu terbuka lebar dan pagar tertutup
tetapi tidak dikunci, Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 dan
mendapat respon dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2
membuka pakaian masing-masing dan berhubungan badan layaknya
suami istri dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa
berada di atas kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya yang
sudah tegang ke lubang vagina Saksi-2 setelah dirasakan masuk
Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun
kurang lebih selama lima belas menit sampai mengeluarkan cairan
sperma di atas paha Saksi-2 dan Saksi-2 merangkul atau
mencengkeram Terdakwa serta mendesah.
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4.
Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama
tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 pada tempat dan cara yang sama
kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari
Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 11.00 Wita dan hari
Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita. Pada
persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di
atas paha Saksi-2, sedangkan yang ketiga Terdakwa mengeluarkan
cairan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
5.
Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan terdakwa
memilih rang tamu sebagai tempat untuk melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 untuk menghindari
kecurigaan dari tetangga dan apabila ada tamu atau Saksi-5 yang
datang sehingga Terdakwa lebih cepat untuk menghindar atau purapura pergi ke kamar mandi.
6.
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan
badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat ini Saksi-2 telah
melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Maret 2015.
7.
Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Saksi-2 kemudian diketahui oleh Saksi-1
sejak Saksi-1 membaca BBM Saksi-2 yang berisi percakapan janji
untuk bertemu dengan Terdakwa dan pada tanggal 29 Agustus 2015
ada informasi dari Sdri. Ayu Assary Ratu Loli (Saksi-4) bahwa Saksi2 sering bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6
September 2015 bertempat di rumah Sdr. Serma Amandio Da Costa
(Saksi-3) yang telah dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-2
mengaku telah beberapa kali melakukan persetubuhan/hubungan
badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
8.
Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2
tersebut, Saksi-1 selaku suami saksi-2 merasa dirugikan dan
menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses menurut hukum yang
berlaku sesuai dengan Surat Pengaduan dari saksi-1 tanggal 8
September 2015.
9.
Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan
dengan Saksi-2, sudah mengetahui kalau Saksi-2 masih berstatus
sebagai isteri sah Brigadir Polisi Yulianus Galang Prasetyo (Saksi-1)
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-260520120002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2013 di Mataram
dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak lakilaki yang bernama Sdr. Raden Dominicus Priyo Sri Raharjo umur 3
(tiga) tahun, dan belum bercerai tetapi hal ini diabaikan oleh
Terdakwa.
Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-3
dalam dakwaan alternative kesatu yaitu : Padahal mengetahui yang
turut serta bersalah telah kawin telah terpenuhi.
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Menimbang

:

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan
Alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif kedua
tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang

:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria
yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang
turut bersalah telah kawin” sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan
adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar pada diri
Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan
adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar pada diri
Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari
Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian unsurunsur sebagaimana didalilkan tidak dapat diterima.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan
zinah dengan Saksi-2 (istri dari Saksi-1 Brigadir Polisi Yulianus
Galang Prasetyo) menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa
mengendalikan hawa nafsu seksualnya hanya karena tergoda
dengan kecantikan Saksi-2.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih
mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan
nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan
terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada
umumnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1
dan Saksi-2 menjadi bercerai.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana
orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang
baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.
Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

/ b. Hakim .......
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Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali
perbuatannya.
-

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Terdakwa
RI-RTDL.

pernah

melaksanakan

tugas

operasi

Pamtas

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang
ke 5, 8 Wajib TNI yang ke 4 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik instirusi TNI
khususnya Satuan Yonif 742/Swy.
Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut
di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum
dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
1)
1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Brigadir Polisi
Yulianus Galang Prasetyo tanggal 8 September 2015.
2)
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan dari Rumah
Bersalin Tresna a.n. Natalia Widyanti Kalohu tertanggal 30 November
2015.
3)
1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari
Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram Nomor 5271-KW-260520120002 tanggal 26 Agustus 2013 a.n. Yulianus Galang Prasetyo
dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
4)
1 (satu) lembar foto copy Surat Kawin dari Keuskupan
Denpasar No. 959/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n. Yulianus Galang
Prasetyo dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
5)
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor :
5271022802130004 a.n. Yulianus Galang Prasetyo, alamat
tercantum Jl. Kaliandra AB No. 01 Lingkar Pratama, Rt/Rw 006/290
Desa Pagutan Kota Mataram.
6)
1 (satu) lembar Photo hasil USG.
7) 1 (satu) lembar Photo berwarna Terdakwa dengan Sdri. Natalia
Widyanti Kalohu.

/ b. Hakim .......
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Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula
merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa
sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.
Mengingat

: Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4)
Undang – undang Repoblik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
MENGADILI
1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iik Sugiarto,
Praka NRP 31050788890783, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“Turut serta melakukan zinah”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara
selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
3.

Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
1)
1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Brigadir
Polisi Yulianus Galang Prasetyo tanggal 8 September 2015.
2)
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan dari
Rumah Bersalin Tresna a.n. Natalia Widyanti Kalohu
tertanggal 30 November 2015.
3)
1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan
dari Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram Nomor 5271-KW26052012-0002 tanggal 26 Agustus 2013 a.n. Yulianus
Galang Prasetyo dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
4)
1 (satu) lembar foto copy Surat Kawin dari Keuskupan
Denpasar No. 959/2012 tanggal 16 Mei 2012 a.n. Yulianus
Galang Prasetyo dengan Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
5)
1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor :
5271022802130004 a.n. Yulianus Galang Prasetyo, alamat
tercantum Jl. Kaliandra AB No. 01 Lingkar Pratama, Rt/Rw
006/290 Desa Pagutan Kota Mataram.
6)
1 (satu) lembar Photo hasil USG.
7)
1 (satu) lembar Photo berwarna Terdakwa dengan
Sdri. Natalia Widyanti Kalohu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ b. Hakim .......
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Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 juni 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT
(KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR
CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. KAPTEN LAUT
(KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. M.H. LETKOL CHK 11980021130172,
Penasihat
Hukum
Terdakwa
SUGIARTO,
S.H.
LETTU
CHK
NRP
111200031710786, RISWAN EPENDI, S.H. LETDA CHK NRP 11130028260889,
serta Panitera Pengganti SUNARDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 548423 dihadapan
umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H., M.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

SUNARDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 548423

